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Kirjoitin tämän artikkelin alun perin vuonna 2016.
Ajoittain tuon sen uudelleen esiin kristittyjen luettavaksi.
Paholainen kuiskii jatkuvasti Jumalan lapsille: "Jooga on hienoa!
Jätä vain meditointi väliin." Hän on valehtelija.
Koska väärää opetusta on runsaasti lähes kaikissa uskonsuunnissa, koen, että on
elintärkeää tuoda tämä teos jälleen kerran esiin.
Oletko seurannut Esiintulevan Kirkon ja NARin (Uusi Apostolinen
Uskonpuhdistus) ihmisiä, kun he kiemurtelevat lattialla, haukkuvat kuin
koirat ja nauravat hillittömästi? Onko tämä Jumalasta?
Ehdottomasti EI!
Tuon tämän artikkelin esiin usein, koska näen verkossa, että monet kristityt eivät kuuntele
muita korostaessaan, että kristillistä joogaa ei ole olemassakaan. Nyt, kun talvi ei ole enää
kaukana, tunsin tarvetta julkaista tämän artikkelin uudelleen, koska monet valitsevat joogan
sisäliikunnaksi kylminä kuukausina.

Alkuperäinen artikkeli
Mikään ei tunnu saavan kiivasta keskustelua nopeammin käyntiin kuin joogaa harrastavan kristityn
haastaminen tästä aiheesta.
"Mutta minähän teen vain venyttelyosuuden." En pysty sanomaan montako kertaa olen kuullut
tämän perustelun. Tämä artikkeli on kirjoitettu selvennyksen ja koulutuksen vuoksi koskien joogan
harjoittamista.
Jooga (/ˈjoʊɡə/; sanskrit: य ग, kuuntele) on fyysisiä, henkisiä ja hengellisiä harjoituksia, joiden
tarkoitus on muuttaa kehoa ja mieltä. Termi tarkoittaa erilaisia koulukuntia, käytäntöjä ja tavoitteita
hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa (mukaan lukien Vajrayana ja tiibetiläinen buddhalaisuus) ja
jainilaisuudessa (Jainism),[ tunnetuimpia ovat Hathajooga ja Rajajooga. Termi jooga on johdettu

sananmukaisesta merkityksestä hevos- tai härkäparin "iestäminen yhteen (yoking together)". mutta
sitä alettiin soveltaa myös mielen ja kehon "iestämiseen".- lähde
Jooga: substantiivi, mystinen ja askeettinen hindulainen kurinalainen menetelmä, jolla pyritään
saavuttamaan itsestään vapautuminen ja liitto korkeimman hengen eli universaalin sielun kanssa
intensiivisen keskittymisen, syvän meditaation ja harjoitusten kautta, joihin kuuluu määrättyjä
asentoja, hallittua hengittämistä jne. lähde
Kristityn, joka tutkii Jumalan sanaa, pitäisi heti nähdä punainen valo ja huomata, että jooga ja
kristinusko eivät sovi yhteen. Näemme määritelmästä: "Jooga on fyysisiä, henkisiä ja hengellisiä
harjoituksia tai kurinalaisuuksia, joiden tarkoituksena on muuttaa kehoa ja mieltä." Mitä Jumala
sanoo mielemme muuntamisesta?
“Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen
kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room.
12:2).
Heti näemme ongelman sen välillä, että mielemme muuttuu joogassa ja sen, että mielemme
uudistuu Jumalan Sanan mukaisesti. Jumala haluaa, että kristittyinä mielemme uudistuu, että
voisimme tuntea hänen tahtonsa meitä kohtaan. Jumala haluaa, että olemme lähempänä Häntä.
Hän puhuu meille Sanansa kautta. Hän on täydellinen Isämme.
“Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja
jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät
kirkkaudellaan ja täydellisyydellään” (2.Piet. 1:3).
Tiedämme, että joogan juuret ovat hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa. Haluammeko
kristittyinä avata mielemme jollekin sellaiselle, joka muuttaa meidät enemmän hindulaisten tai
buddhalaisten kaltaisiksi? Okei, kun näemme sen mustavalkoisena, se tuntuu mahdottomalta
ajatukselta. Mutta juuri tämä on se, mitä joogan harjoittaminen saa aikaan elämässäsi.
“Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie” (Snl. 14:12).
Seuraavaksi näemme määritelmässä: Termi jooga on johdettu kirjaimellisesta merkityksestä, joka
tarkoittaa hevos- tai härkäparin "iestämistä yhteen", mutta sitä alettiin soveltaa mielen ja ruumiin
"iestämiseen".
Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä
on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? (2.Kor.
6:14).
Sekä jooga että Sana käyttävät kuvaa härkien yhteenkytkemisestä. Joogassa tavoitteena on, että
mieli ja ruumis ovat sidottu yhteen. Se on hindulainen harjoitus, jonka tarkoitus on saada mieli ja
ruumis alistumaan - mutta mitä varten?
Tiesitkö, että jokainen jooga-asento on eri hindujumalien palvonta-asento? Tällä tavalla henkilö
tekee uhrauksia miljoonille hindujumalille! Nämä yksityiskohdat jätetään tietysti pois
joogakeskusten "tervetuloesitteestä". Ihmiset tulevat sinne venyttelemään, rentoutumaan ja
saamaan energiaa, eikö niin?

KUNDALINI-HENKI
Eräässä Berean Call'in haastattelussa Dave Hunt (hän on nyt Herramme luona) käsitteli Kundalinihenkeä:
"Huolimatta mainoksista ja puheista terveydestä ja kuntoilusta joogan todellinen tavoite on herättää
Kundalini-voima, joka on käärmeen tavoin kiepillä selkärangan alapäässä, valmiina ponnahtamaan

esiin ja ilmenemään kehon väitettyjen chakrojen (universaalin voiman keskusten) kautta." Mitä
Kundaliinijooga eli Kundaliinivoima tarkalleen ottaen on?"

Dave Hunt:
"No niin, suoraan sanottuna se on demonista. Sitä ei voi mitenkään selittää fyysisesti, se on eifyysinen voima. Selkärangan tyvessä ei todellakaan ole mitään, joka on käärmeen tavoin olisi
kolme ja puoli kierrosta kiepillä ja ponnahtaisi esiin, kun pääset muka oikeaan tietoisuustilaan.
Tämä on se sama okkulttinen voima, johon kaikki okkultistit ovat yhteydessä tai ainakin yrittävät."
https://www.thebereancall.org/content/what-kundalini-spirit

Joogassa oppilasta kehotetaan tyhjentämään mielensä valmistautuakseen meditaatioon. Tyhjä
mieli on juuri sitä, mistä Saatana tykkää! Katso, mitä Jumala sanoo meditaatiosta:
“Kelvatkoot sinulle minun suuni sanat ja minun sydämeni ajatukset (KJV: the meditation of
my heart) sinun edessäsi, Herra, minun kallioni ja lunastajani” (Ps. 19:14).
Me meditoimme Hänen lakiaan ja Hänen sanaansa. Täytämme mielemme Isämme täydellisten ja
pyhien sanojen hyvyydellä. Haluatko tyhjän mielen vai mielen, joka on täynnä Jumalan Sanaa?
“Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan” (Ps. 119:11).
Olemme nähneet videoita pyhästä naurusta ja muusta poikkeavasta käytöksestä kirkoissa.
Tarvitseeko meidän ihmetellä, mistä ovat tulleet henget, jotka tekevät tällaista tuhoa Jumalan
lapsille? Voisiko se johtua siitä, että niin monet kristityt harrastavat joogaa ja tuovat Kundalinihenkeä jumalanpalveluksiin? Olen lukenut, että hindut, jotka tietoisesti etsivät Kundalini-henkeä,
käyttäytyvät jumalanpalveluksissaan samalla tavalla. Hillittömässä naurussa ja lattialla
pyörimisessä heitä on vaikea erottaa karismaattisesta kristillisestä jumalanpalveluksesta!
Katso hinduja harjoittelemassa joogaa: näyttää paljolti siltä, että NAR-liikkeen ja muiden
poikkeavien liikkeiden ihmiset kiemurtelevat lattialla - eikö niin?

https://www.youtube.com/watch?v=2qICaRxwNmU&t=335s&ab_channel=pleasureofsoul

Amerikassa yli kolmekymmentä miljoonaa ihmistä harrastaa joogaa. 1960-luvulla
transsendenttinen meditaatio tuli amerikkalaiselle näyttämölle. Se oli itsensä tiedostamisen ja
elämän tarkoituksen löytämisen aikaa. Yhteiskunta työnsi Jumalan syrjään ja korvasi hänet Itsellä.
Maallinen humanismi on uusi uskonto ja se on aiheuttanut yhteiskuntamme moraalisen rappion.
Jos Jumalaa ei ole, ei ole myöskään moraalisia ehdottomuuksia, vai onko? Valitettavasti tämä
ideologia on hiipinyt myös seurakuntaan.

Kristittyjen pitäisi olla erilaisia kuin maailma
Miten voimme vakuuttaa kadotetun maailman siitä, että heidän on tehtävä parannus ja luotettava
Jeesukseen Kristukseen syntiensä anteeksiantamiseksi, jos näytämme aivan samanlaisilta kuin
he? Jumala haluaa meidän tulevan ulos heidän keskuudestaan ja käyttäytyvän ja elävän kuin
hänen lapsensa. Kun maailma katsoo meitä, näkevätkö he Jeesuksen? Sen pitäisi olla meistä
jokaisen rukous – päivittäin.
“Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat
villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja” (1.Tim. 4:1).
Jos yritämme sopeutua tähän maailmaan, emme ainoastaan pilaa todistustamme, vaan asetamme
itsemme vaaraan langeta pois Jumalasta. Etkö tiedä, että paholainen pyrkii tuhoamaan sinut
kaiken päivää? Hän on veljien syyttäjä. Hän on valehtelija ja valheen isä. Jos emme takerru
Isäämme ja tutki Hänen Sanaansa, meistä tulee sielujemme vihollisen saalista.

Jooga ja New Age -harjoitukset
Olen kuullut kristittyjen puhuvan New Age -harjoitusten pahuudesta ja silti he harjoittavat joogaa.
Jotenkin kirkkomme ovat antaneet joogalle hyväksymisleiman. Veli tai sisar Kristuksessa ei
koskaan ajattelisi osallistua istuntoon tai leikkiä Ouija-laudalla tai käydä spiritistin luona lukemassa.
Kuitenkin nämä samat ihmiset menevät joogatunneilleen ja kutsuvat innokkaasti muita. On aika
kertoa totuus joogasta perheellesi ja ystävillesi!
Tämän artikkelin kirjoittaminen ei varmasti tuo minulle uusia ystäviä. Itse asiassa jotkut saattavat
jättää varoitukset huomiotta ja pitää minua hieman fanaattisena, mutta toivottavasti muut, jotka
ovat miettineet joogaa, ovat iloisia siitä, että nyt tietävät sen vaarat.
Älä unohda, että Paholainen - valheiden isä - hämmennyksen aiheuttaja - Saatana - haluaa viedä
sinut pois Herrasta. Pidä kiinni siitä, minkä tiedät olevan oikein. Käänny pois pahasta. Riipu
Jeesuksessa ja Hänen Sanassaan.
“Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva
jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä” (1.Piet. 5:8).

How Can I Be Saved?

Shalom b’Yeshua

MARANATA!!

